
 

 

 

ДО  

КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ         

КОНТРААДМИРАЛ КИРИЛ МИХАЙЛОВ  

  

ДО  

ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВМС  

  

 

 

УВАЖАЕМИ КОНТРААДМИРАЛ МИХАЙЛОВ,   

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АДМИРАЛИ, ОФИЦЕРИ, МИЧМАНИ, 

СТАРШИНИ, КУРСАНТИ, МАТРОСИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ,   

  

СКЪПИ ФЛОТСКИ ВЕТЕРАНИ,  

  

Приемете нашите най-сърдечни поздравления и пожелания по случай 140-та 

годишнина от създаването на военния флот на българската държава. 

Приветстваме доблестните военни моряци броени дни след успешния финал на 

националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2019”. Във 

все по-сложната и трудно прогнозируема среда за сигурност, в която е съдено да 

оцеляваме и да се развиваме, Въоръжените сили на Република България стават 

източник на все повече надежди и доверие. Само на няколкостотин километра от 

границите ни продължават военните конфликти със средна интензивност, 

милиони мирни граждани остават без дом и без родина, фундаменталисти и 

терористи с анти-европейска идеология и фанатизъм, се опитват да взривят нашия 

континент и установените традиции в обществото ни. Превръщането на 

полуостров Крим в най-модерната и наситена със съвременно оръжие база от 

страна на Русия, промени изцяло политическата и военна обстановка в 

Черноморския регион. Нашата източна граница стана изключително важна  зона и 

като външна граница на ЕС, и като стратегически район за НАТО. Крим се 

превръща в плацдарм не за отбрана, а за нападение от страна на Русия. 

Сто и четиридесет години Военноморските сили отстояват акваторията на 

страната ни, градят боеспособни екипажи и отлични командири, участват в 

спасителни операции, в учения със съюзниците и партньорите повишават 

морската, оперативната и щабната си подготовка, готвят се да побеждват или да 

паднат за Отечството и за споделените ни ценности.  

За първи път от десетилетия насам българската държава предвижда да започне 

погасяването на огромния си дълг към паметта, към настоящето и бъдещето на 

поколения военни моряци, отдали младост, талант и най-хубавите си години под 

военноморския трицвет. Предстои строителството на нови бойни кораби, с които 

ще започне дългоочакваното превъоръжаване на Военноморските ни сили. Това 

няма алтернатива! 



 Желаем скорошен и бърз подем, нови кораби, нова техника и нова стратегия за 

развитието на модерни, стабилни, привлекателни за младите българи, 

Военноморски сили!  На командирите и на личния състав желаем здраве, сили, 

несекваща енергия и нови успехи в самостоятелните плавания и в съвместните 

учения със съюзниците от НАТО!  

На доблестните флотски ветерани пожелаваме дълголетие и благоденствие!   

Честита 140-та годишнина от вдигането на флаговете на първите български 

военни кораби!   

Поклон и вечна памет на първоапостолите, на героите и безименните съзидатели 

на Военноморските ни сили!   

Да пребъде вечната и свидна наша Родина -  Република България!  
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